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Wszystkim, którzy nadesłali życzenia świąteczne 
i z okazji 442. rocznicy nadania praw miejskich 

serdeczne podziękowania składa
Rada Miejska i Burmistrz Miasta 

Miasteczko Śląskie

Czy wiecie, że...
...  Starostwo  Powiatowe  w  Tarnowskich  Górach  od 
14  kwietnia  br.  rozpoczęło  pracę  w  zmodernizowanym 
budynku  przy  ul.  Karłuszowiec  5.  Siedzibę  ma  tam 
Starosta, biura obsługi Starostwa, Wydział Organizacyjno-
Gospodarczy,  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych,  Inwestycji 
i  Gospodarki  Mieniem,  Promocji  Powiatu  i  Integracji 
Europejskiej,  Budżetu i  Finansów.  Przy ul.  Sienkiewicza 
16 nadal pozostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pełnomocnik 
ds. FRON, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Od lipca do budynku 
przy  ul.  Sienkiewicza  przeniesiony  zostanie  Powiatowy 
Urząd Pracy.
... w dniach 26 – 27 kwietnia br. odbył się Turniej o Puchar 
Burmistrza  Miasta  Miasteczko  Śląskie  w  siatkówce 
mężczyzn.  I  miejsce  zdobyła  drużyna  TMS  Tarnowskie 
Góry,  II  –  drużyna  z  Miasteczka  Śląskiego,  III  –  TS 
FOREST Lasowice.

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 
odbędzie się 8 maja 2003r. o godz. 11.00. 

W porządku obrad m. in. uchwały w sprawie Statutu 
Gminy i Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy 

a także sprawozdania MOPS i Caritas z działalności 
w r. 2002.

MOK zaprasza
• 28  kwietnia br.  na  koncert  umuzykalniający  dla 

uczniów SP 1 i 2 i Gimnazjum przygotowany przez 
Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”

• W holu MOK i na sali nr 7 czynna jest  Wystawa 
Notgeldów tj.  pieniędzy  zastępczych  z  lat  1914-
1924.  We  wtorek  29  kwietnia  o  godzinie  17,00 
zapraszamy na  spotkanie z właścicielem kolekcji 
Panem Bronisławem Wątrobą.

• W sali nr 5 do końca kwietnia można oglądać wystawę 
rzeźby sakralnej i ludowej Pana Henryka Sygudy.

• W holu  MOK czynna jest  również pokonkursowa 
wystawa stroików i kart świątecznych. Na konkurs 
napłynęło ok. 500 kartek i ponad 60 stroików.

• Przypominamy  o  konkursach  ogłoszonych  przez 
MOK:  poetyckim –  na  wiersz  poświęcony Matce 
oraz  literackim  na  temat  „Czego  oczekujesz  po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

• 10  maja  br. zespoły  MOK  wystapią  na  Festynie 
organizowanym przez Urząd Miejski w Miasteczku 
Śląskim  na  stadionie  KS  „Odra”  oraz  na  Rynku 
w Tarnowskich Górach na „Pikniku  Europejskim”.

• W  maju  w  holu  MOK  czynna  będzie  Wystawa 
Pokonkursowa o tematyce Ekologicznej.

Dzieciom i młodzieży przypominamy terminy zajęć 
pozalekcyjnych:  Pracownia  Ceramiczna  w  soboty 
o  godz.  1700;  Pracownia  Plastyczna  w piątki  o  godz. 
1600; nauka gry na instrumentach dętych w poniedziałki 
i piątki godz. 1800; nauka śpiewu  w czwartki godz. 1700; 
na zajęcia Klubu Tańca Towarzyskiego i rock and rolla 
zapraszamy młodzież w soboty o godzinie 1500.



Referendum ogólnokrajowe
   Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządził 
przeprowadzenie  głosowania  w  referendum  w  dniach 
7 i 8 czerwca 2003 roku. 

   Głosowanie polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi 
na  pytanie,  które  ma  następujące  brzmienie: 
„Czy  wyraża  pani/pan  zgodę  na  przystąpienie 
Rzeczypospolitej Polskiej do unii europejskiej?”
   W  Miasteczku  Śląskim  głosować  będziemy 
w 4 lokalach wyborczych w godzinach 6.00 – 20.00. 
Lokal  wyborczy  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  przy 
ul.  Harcerskiej  5  przystosowany  jest  do  potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych .

Obwodowe  komisje  do  spraw  referendum 
powoływane będą spośród kandydatów zgłoszonych 
przez:
1) partię polityczną, która w ostatnich przed referendum 

wyborach do Sejmu: 
a) samodzielnie  tworząc  komitet  wyborczy 

otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie 
oddanych  głosów  na  jej  okręgowe  listy 
kandydatów na posłów,

b) wchodziła  w  skład  koalicji  wyborczej,  której 
okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, 
w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych 
głosów;

2) klub  poselski,  klub  senatorski  oraz  klub 
parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia 
uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum 
zrzeszały  odpowiednio  posłów  lub  senatorów 
wybranych spośród  kandydatów zgłoszonych przez 
komitet  wyborczy  wyborców,  a  posłowie  lub 
senatorowie  ci  stanowili  więcej  niż  połowę składu 
tych klubów;

3) stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która 
spełnia następujące warunki:
a) została  zarejestrowana  lub  zgłoszona,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, nie później niż na 
rok  przed  dniem  ogłoszenia  uchwały  lub 
postanowienia o zarządzeniu referendum,

b) obszar  jej  działania  obejmuje  całe  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

c) prowadzi  działalność  związaną  z  przedmiotem 
referendum, a działalność ta mieści się w zakresie 
jej celów statutowych;

4) fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 
lit. a i c.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w/w uprawnione 
podmioty  mogą  zgłaszać  kandydatów  do 
obwodowych komisji do spraw referendum do dnia 
14  maja 2003  r.  w  Urzędzie  Miejskim pok.  Nr 33 
(III piętro).

Uchwały i obwieszczenia
• Uchwałą  Nr  VI/62/03  Rady  Miejskiej 

w Miasteczku Śląskim z dnia 4 kwietnia 2003 
roku przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta  Miasteczko  Śląskie  oraz  udzielono 
absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2002 rok.

• Uchwałą  Nr  VI/63/03  Rady  Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 4 kwietnia 2003 
roku  dokonano zmian w uchwale budżetowej na 
2003 rok. Kwotą dotacji w wysokości 373.660 zł 
otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
zwiększono  środki  na  realizację  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „budowa  sieci  kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej wraz z przepompownią 
i  kanalizacją  deszczową  w  dzielnicy  Żyglin 
i Żyglinek w Gminie Miasteczko Śląskie”.

• Uchwałami  Nr  VI/65-68/03  Rady  Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 4 kwietnia 2003 
roku  postanowiono  odmówić  uwzględnienia 
wezwania  do  usunięcia  niezgodności  z  prawem 
Uchwał  nr  IV/32/03,  IV/37/03,  IV/38/03, 
IV/43/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie odrzucenia 
protestu  złożonego  przez  mieszkańców  Brynicy 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na  obszarze  Miasteczko Śląskie, 
sołectwo  Brynica  –  w  trybie  art.  101  ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami),

• Uchwałą  Nr  VI/70/03  Rady  Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 4 kwietnia 2003 
roku ustalono wysokość wynagrodzenia za pracę 
Burmistrza  Miasta  Miasteczko  Śląskie. 
Miesięczne  wynagrodzenie  zasadnicze 
Burmistrza  Miasta   wynosi  3.368,-  zł; 
dodatek  funkcyjny:  1.278,-  zł,  dodatek 
specjalny  w  wysokości  20%  łącznie 
wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku 
funkcyjnego w kwocie: 929,20 zł,  dodatek za 
wieloletnią  pracę  w  wysokości  20% 
wynagrodzenia  zasadniczego  w  kwocie: 
673,60- zł 

• Uchwałą  Nr  VI/69/03  Rady  Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim z dnia 4 kwietnia 2003 
roku ustalono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 
II kwartał 2003 roku.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą 
zapoznać się w Referacie Organizacyjnym UM.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO   NR 4 (64)  KWIECIEŃ 2003 str. 2



Wieści ze szkół
   W marcu br. o mistrzostwo gimnazjum w siatkówce 
walczyły 3-osobowe drużyny chłopców. Po kilkudniowej 
zaciętej  rywalizacji  zwyciężyła  drużyna 
„Przystojniaków” w  składzie  Olek  Adamus,  Paweł 
Gruszka i  Marek Pyrkosz przed  drużynami  „Down 
Power” (Paweł  Żyłowski,  Łukasz  Loska,  Karol 
Juszczak i  Kamil Labus) i  „Czarnych Koni” (Robert 
Wyżgoł,  Rafał  Wylężek  i  Tomek  Bogacki).  Dalsze 
miejsca  zajęły  drużyny  „Strong  Man”,  „Czerwone 
Diabły”, „HWDP”, „Waleczne Orły”, „FC Hasioki”  
i „Red Skins”.
Sędziami  zawodów  były  uczennice  klas  trzecich: 
Wioleta Januszewska oraz  Patrycja  i  Judyta Gatys. 
Zawody zorganizował p. Jan Broja.

Europejski Dzień Wiosny
   7  marca  br.  w Publicznym Gimnazjum ogłoszono 
konkurs  wiedzy  o  krajach  europejskich.  Każda  klasa 
wylosowała  kraj,  o  którym  należało  przygotować 
ciekawą informację. Finał imprezy odbył się 21 marca 
br. w Europejskim Dniu Wiosny. 
   Po przedstawieniu przez uczniów klas Ia i IIIa ogólnej 
informacji  o Europie i Unii Europejskiej poszczególne 
klasy  przystąpiły  do  prezentacji  przygotowanego 
repertuaru.  Jury  konkursowe  w  składzie  mgr  Halina 
Majkrzak,  mgr  Celina  Skoczylas,  Justyna  Barczyk, 
Bogdan  Bojdoł,  mgr  Damian  Nawara  i  Robert 
Wieczorek najwyżej oceniło występ uczniów klasy IIIb, 
którzy  przedstawili  Polskę.  Drugie  miejsce  przyznano 
klasie IIa, która prezentowała Niemcy a trzecie miejsce 
zajęła  klasa  Ia  za  program  o  Węgrzech.  Wybrane 
melodie  narodowe  państw  europejskich  prezentował 
szkolny  zespół  muzyczny  a  imprezę  zakończył  hymn 
Unii  Europejskiej  wykonany  na  trąbce  przez  Michała 
Lubosa.   Przygotowaniem  okolicznościowej  dekoracji 
zajął się Samorząd Uczniowski a całość przedsięwzięcia 
koordynowały panie C. Skoczylas i H. Majkrzak.

Rocznica
23 kwietnia br. społeczność Publicznego Gimnazjum 

w Miasteczku Śląskim uroczyście obchodziła pierwszą 
rocznicę nadania szkole imienia ks. Teodora Christopha. 
Po  Mszy  św.  odprawionej  w  kościele  parafialnym 
obchody przeniosły się do szkoły. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie z programem przygotowanym przez 
p. J. Flak i B. Kasperek. 

W  dalszej części  programu  odbył  się  konkurs 
gwarowy  „Po  naszymu  czyli  po  śląsku”,  w  którym 
najlepszymi  okazali  się  Jacek  Janik i Łukasz 
Myśliwczyk z  kl.  IIc.  W konkursie  piosenki  śląskiej 
zwyciężyła  klasa  IIa.  Konkurs  przygotowały  panie 
J. Flak, M. Sieszputowska i A. Nowicka.

Wznieś serce nad zło
Pod  takim  tytułem  uczniowie  Szkoły 

Podstawowej  nr  1  wystawili  13  kwietnia  br.,  tj. 
w  niedzielę  palmową  pasję  wielkanocną. 
Przedstawienie pasyjne, choć nawiązywało do treści 
religijnych  związanych  z  wydarzeniami  Wielkiej 
Nocy,  mówiło  także  o  grzechach  współczesnego 
człowieka.  Całość  wzbogacały  piosenki  chórku 
szkolnego „Wesołe nutki”. 

Zgromadzeni  w  kościele  parafianie  ze 
wzruszeniem wysłuchali piosenki wykonanej przez 
Paulinę  Labus  (z  klasy  VIb), która  wcieliła  się 
w rolę Maryi. Jezusa zagrał Robert Furman (z VI 
a). Nad  całością  przedstawienia  czuwały  panie: 
Alicja  Warmuszok,  Małgorzata  Katryniok, 
Barbara  Pająk (wykonawczyni  dekoracji) 
i  p. Ryszard  Musialik,  który  zadbał  o  oprawę 
muzyczną.

Po  występie  aktorzy  poprosili  o  dobrowolne 
datki na sztandar szkoły. Zebrano 350 zł. 

W  ostatnim  dniu  przed  przerwą  świąteczną 
pasję mogli zobaczyć również wszyscy uczniowie 
szkoły.

Występ był jedną z akcji, jakie uczniowie podjęli 
na rzecz pozyskania środków na sztandar  szkoły. 
Dobrowolne datki zebrane w kościele wyniosły 350 
zł. Większym przedsięwzięciem był 

Kiermasz  wielkanocny
     „Stroiki, stroiki i na okna witrażyki” – takimi 
hasłami  uczniowie  naszej  szkoły  zachęcali 
przechodniów  do  kupienia  ozdób  świątecznych 
podczas  szkolnego  kiermaszu  wielkanocnego,  który 
odbył się w dniu odpustu parafialnego 11 kwietnia br. 
Celem kiermaszu było pozyskanie funduszy na zakup 
sztandaru  dla  szkoły.  Uczniowie  kilka  tygodni 
wcześniej  przygotowali  kolorowe  stroiki,  karty 
świąteczne, witrażyki na okna, pisanki i palmy.
     Rzędy stołów, jakie stanęły na placu kościelnym 
w  dniu  odpustu,  zgromadziły  rzesze   kupujących. 
Każda klasa miała przygotowane swoje stoisko a klasy 
młodsze,  dzięki  uprzejmości  Filipa  Franke i  jego 
rodziców,  dodatkowo zorganizowały loterię fantową.

Początkowo  kiermasz  miał  trwać  od  8.30  do 
14.30.  Jednak,  dzięki  pomysłowości  dzieci,  które 
doskonale czuły się w roli sprzedawców, już o godz. 
13.00 stoły świeciły pustkami. Zebrano 1120 zł. 

Wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  tego,  by 
kiermasz  zakończył  się  tak  wielkim  sukcesem 
składamy serdeczne podziękowania.
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Kochamy baśnie Andersena
     Pod  takim  hasłem  3  kwietnia  SP1  zorganizowała 
I Międzygminny  Konkurs  dla  szkół  podstawowych. 
W  konkursowych  zmaganiach  uczestniczyły  dwuosobowe 
drużyny  uczniów  klas  II  i  III  z  10  szkół  z  Miasteczka 
Śląskiego,  Kalet  i  Tarnowskich  Gór.  W  pierwszej  części 
konkursu drużyny rozwiązywały test poświęcony twórczości 
duńskiego bajkopisarza.   Uczestnicy mieli  okazję zobaczyć 
inscenizację  baśni  „Calineczka”  przygotowaną  przez 
naszych uczniów i  ocenić plakaty – ilustracje do wybranej 
baśni.  Bezkonkurencyjne  okazało  się  „Brzydkie  kaczątko” 
wykonane przez uczniów naszej szkoły.
    W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła z  61 pkt. drużyna SP 
Nr 1.  II  miejsce zajęły ex aequo  SP Nr 2 w Miasteczku 
Śląskim  i  SP Nr 5  w Tarnowskich  Górach (obie  po  47 
pkt.), a trzecie  SP Nr 2 w Kaletach  (40 pkt.). Nagrodzeni 
i  wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymali  upominki 
ufundowane przez  Miejski  Ośrodek Kultury w Miasteczku 
Śl.  i  Fundację  na  Rzecz  Dzieci  „Miasteczko  Śląskie”. 
Konkurs  przygotowali:  p.  Beata  Supernak,  p.  Barbara 
Pająk, p. Małgorzata Katryniok i p. Ryszard Musialik. 

Weekend z Unią Europejską
W dniach  12 i  13 kwietnia  br.  młodzież naszej  gminy 

miała  okazję  uczestniczyć  w  projekcie  edukacyjno-
szkoleniowym  „Tak  Europo!”, zorganizowanym  przez 
Europejskie  Stowarzyszenie  Integracji  i  Urząd  Miejski 
w Miasteczku Śląskim.  Honorowy patronat  nad  inicjatywą 
objął Pan Andrzej Markowiak, Poseł  na Sejm RP, członek 
Sejmowej  Komisji  Europejskiej.  Projekt,  realizowany 
w MOK, składał się z kilku etapów.  
W sobotę 12 kwietnia  miały miejsce wykłady z wiedzy na 
temat Unii Europejskiej i procesów związanych z integracją. 
W  niedzielę  młodzież  uczestniczyła  w  szkoleniach 
i warsztatach z autoprezentacji, retoryki i mowy ciała, które 
przygotowywały  uczestników  do  udziału  w  Debacie 
oksfordzkiej  „Za  i  przeciw”  wieńczącej  całość  projektu. 
Finałowej debacie na temat: „Czy sytuacja młodych na rynku 
pracy poprawi się po wejściu Polski do Unii  Europejskiej” 
przysłuchiwali  się   zaproszeni  goście:  Krystyna  Szumilas, 
posłanka  PO,   Stanisław  Wieczorek,  Burmistrz  Miasta, 
Wojciech  Potan  z  Akademickiego  Centrum  Kariery 
w Katowicach oraz mieszkańcy naszej gminy.

Zapraszamy na Gierzynę
1 maja br. o godz. 15.00 Urząd Miejski w Miasteczku 

Śląskim  organizuje  na  akwenie  Gierzyna  zawody 
wędkarskie  dla  mieszkańców  gminy  nie  zrzeszonych 
w PZW. Zbiórka o godz. 14.30.

Clive Harris
11  czerwca  br.  z  kolejną  wizytą  przybędzie  do 

Miasteczka  Śląskiego  znany  uzdrowiciel  Clive  Harris. 
Dla  osób  potrzebujących  (zwłaszcza  cierpiących 
z  powodu  chorób  nowotworowych,  białaczki,  choroby 
Downa  i  innych  ciężkich  schorzeń),  pragnących 
skorzystać  z  posługi  uzdrowiciela  a  nie  posiadających 
bezpłatnych biletów, będą one dodatkowo wydawane we 
wtorek  3  czerwca  2003  r. od  godz.  9.00  w  MOK 
ul. Srebrna 24. Ilość biletów jest ograniczona.

Bezpłatne szkolenia
Dla mieszkańców śląskich miast – w tym Miasteczka 

Śląskiego – rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla osób 
zagrożonych  utratą  pracy. Są  one  częścią 
realizowanego  w  województwie  śląskim  największego 
programu  bezpłatnych  szkoleń  oraz  poradnictwa 
biznesowego  dla  osób  zagrożonych  bezrobociem. 
Program realizuje  z  funduszy  Unii  Europejskiej  IMC 
Consulting  w  konsorcjum  z  katowickim  Zakładem 
Doskonalenia  Zawodowego,  pod  nadzorem Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach. 

Szkolenia  przeznaczone  są  dla  osób  zagrożonych 
utratą  pracy  w  tych  gałęziach,  które  podlegają 
restrukturyzacji.  Z  bogatej  oferty  bezpłatnych  kursów 
mogą  korzystać  m.  in.  górnicy,  kolejarze,  pracownicy 
oświaty i opieki zdrowotnej, a także hutnicy, pracownicy 
przemysłu  zbrojeniowego,  pracownicy  zakładów 
tekstylnych,  szklarskich,  spożywczych,  obuwniczych 
i stolarskich oraz rolnicy. 
   Program szkoleń  został  opracowany  na  podstawie 
analiz  rynku  pracy  przeprowadzonych  przez  Instytut 
Pracy  i  Spraw  Socjalnych,  z  uwzględnieniem danych 
Powiatowych Urzędów Pracy oraz regionalnych badań 
popytu  na  pracę.  Dzięki  temu  oferta  szkoleniowa 
zawiera  zestaw  kursów  przygotowanych  zgodnie 
z potrzebami lokalnego rynku pracy.
   Dla mieszkańców Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar 
Śląskich i  Miasteczka  Śląskiego przygotowano m.  in. 
kursy  dla:  księgowych  w  małych  i  średnich 
przedsiębiorstwach,  spawaczy  elektrycznych 
i  gazowych,  kierowców  kat.  C,  kasjerów  walutowo-
złotowych, opiekunek nad osobami starszymi, agentów 
ochrony,  sprzedawców,  pracowników  magazynu 
i  operatorów wózków jezdniowych,  murarzy-tynkarzy, 
monterów nawierzchni drogowych, palaczy co, a  także 
kursy  kroju  i  szycia  dla  szwaczy oraz  kursy  obsługi 
komputera.
   Wszystkie kursy są bezpłatne i przeznaczone zarówno 
dla  mężczyzn  jak  i  kobiet.  Uczestnicy  kursów  mogą 
liczyć na zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
   W wyborze kursu pomoże kandydatom indywidualne 
spotkanie  z  doradcą  zawodowym  a  dla  wszystkich 
absolwentów  kursów  zostanie  uruchomione 
indywidualne pośrednictwo pracy.
Rekrutację prowadzą od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00 – 18.00 Punkty Odnowy Zawodowej w Bytomiu 
ul.  Łużycka  11 (Dom  Kultury),  w  Piekarach  Śl. 
ul. Ziętka 60 (Dom Górnika),  w Tarnowskich Górach 
ul.  Sienkiewicza  16 (Powiatowe  Centrum  Pomocy 
Rodzinie).
   Wszelkie  informacje  o  projekcie  dostępne  są  pod 
numerem  telefonu  (032)  2571643  oraz  na  stronie 
internetowej: www.poz-phare2000.pl.
                                             PR Manager IMC Polska
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Remonty tylko cząstkowe
   Urząd  Miejski  w  Miasteczku  Śląskim  od 
dłuższego  czasu  prowadzi  korespondencję 
z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach 
w  sprawie  naprawy  nawierzchni  dróg 
wojewódzkich  na  terenie  gminy  (są  to 
ul.  Gałczyńskiego,  Rynek,  Woźnicka  i  Śląska). 
Na ostatni monit w tej sprawie UM otrzymał pismo 
z dnia 16.04.br. następującej treści:
   „Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach  
w  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  24.03.2003  r.  
informuje,  że  na  w/w  drogach  występują  liczne  
ubytki  oraz  spękania  powstałe  w  wyniku 
panujących  niekorzystnych  warunków 
atmosferycznych  w  okresie  zimowym  (ujemne 
temperatury nocą i  dodatnie  w ciągu dnia)  oraz  
wzmożonego ruchu pojazdów ciężkich. W związku 
z  powyższym  w/w  drogi  wymagają  remontu  
nawierzchni  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji  
technicznej.
Niestety  ze  względu  na  szczupłość  środków 
finansowych  przeznaczonych  na  drogownictwo 
w roku bieżącym, roboty drogowe ograniczają się 
jedynie do remontów cząstkowych.
Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Tarnowskich  Górach  
wykona  prace  związane  z  remontem  cząstkowym 
nawierzchni w miejscach najbardziej zniszczonych 
w  ramach  zawartego  porozumienia  na  bieżące  
utrzymanie dróg.” 

Pismo podpisał z-ca dyrektora 
mgr inż. Jerzy Machowski

Kursy autobusów
w dniach 1 – 4 maja br.

Międzygminny 
Związek 
Komunikacji 
Pasażerskiej 
w  Tarnowskich 
Górach  informuję, 
że  autobusy  linii 
obsługiwanych  na 

zlecenie MZKP w dniach 1,3 i 4 maja br. kursować 
będą  wg  rozkładu  jazdy  obowiązującego 
w niedziele i święta a w dniu 2 maja br. (piątek) wg 
rozkładu jazdy ważnego na soboty.  Linie szkolne 
kursować  będą  wg  potrzeb  zgłoszonych  przez 
dyrekcje poszczególnych szkół.

Paszporty dla roślin
Wojewódzki  Inspektor  Inspekcji  Ochrony  Roślin 

i Nasiennictwa w Katowicach informuje:

Przystąpienie  Polski  do  Unii  Europejskiej  pozwoli 
polskim producentom i handlowcom na włączenie się do 
rynku wspólnotowego i prowadzenie swobodnego, tj. bez 
ograniczeń  i  obowiązków  związanych  z  graniczną 
kontrolą  fitosanitarną,  obrotu  handlowego  towarami 
roślinnymi  w  obrębie  terytorium  UE.  W  tym  celu 
niezbędne będzie dopełnienie formalności wynikających 
z  potrzeby  stosowania  przez  wszystkie  państwa 
członkowskie  UE  jednolitego  systemu  kontroli 
zdrowotności  materiału  roślinnego.  W  systemie  tym 
każda  partia  określonych  towarów  roślinnych 
wprowadzana do obrotu, po przystąpieniu Polski do UE 
powinna  być  zaopatrzona  w  specjalną  etykietę  tzw. 
„paszport  roślin”,  na  którym  w  celu  identyfikacji 
pochodzenia  tego  towaru  zamieszczany  będzie 
indywidualny numer rejestracyjny jego producenta  lub 
importera.

   Informuję,  iż  w  celu  umożliwienia  polskim 
przedsiębiorcom  właściwego  przygotowania  się  do 
pełnego  uczestniczenia  we  Wspólnym  Rynku  UE, 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczęła 
już  wdrażanie  systemu  rejestracji  producentów, 
dystrybutorów  i  importerów  określonych towarów 
roślinnych:

• materiału  rozmnożeniowego  (np.  nasiona,  sadzonki, 
podkładki,  wstawki,  zrazy,  siewki  i  młode  rośliny 
przeznaczone do sadzenia, cebule, bulwy, kłącza itp.);

• ziemniaków  sadzeniaków,  konsumpcyjnych 
i przemysłowych;

• owoców cytrusowych i innych owoców, importowanych 
z krajów nieeuropejskich;

• drewna i oddzielonej kory określonych gatunków drzew 
liściastych i iglastych.

Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie 
wniosku  złożonego  przez  zainteresowanego 
producenta  lub  przedsiębiorcę  do  wojewódzkiego 
inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
właściwego  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania producenta lub przedsiębiorcy.

Szczegółowe  informacje  o  procedurze  rejestracji, 
obowiązujących w tym zakresie wymaganiach, można 
uzyskać  w  Wojewódzkim  Inspektoracie  Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod nr telefonu (032) 
3512-408 oraz w Oddziale WIIORiN w Tarnowskich 
Górach pod nr telefonu (032) 285 82 33.

Wojewódzki Inspektor 

Józef Płaska
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Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta  Miasteczko Śląskie 
w sprawie obowiązkowego  szczepienia 

psów przeciwko wściekliźnie w roku 2003 na terenie Gminy Miasteczko Śląskie:

1. Wszystkie psy w wieku powyżej trzech miesięcy, znajdujące się na terenie Gminy 
Miasteczko  Śląskie,  podlegają  obowiązkowemu  ochronnemu  szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie w czasie i miejscach podanych na poniższym planie.

2. Szczepienia  psa  można dokonać w dowolnie wybranym punkcie.  Opłata  z  tytułu 
szczepienia psa wynosi  12,00 zł..  Szczepienie psów jest płatne przez  właścicieli 
psów.

3. Przy szczepieniu należy okazać numer i dowód opłaty rejestracji psa.
4. Celem  utrzymania  należytego  porządku,  psy  należy  doprowadzić  do  miejsca 

szczepienia na smyczy i w kagańcu.
5. Właściciele  psów,  którzy  nie  poddają  psów  ochronnemu szczepieniu   podlegają 

odpowiedzialności  na podstawie art.117 Kodeksu Wykroczeń.
6. Po akcji szczepień będzie można zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie w lecznicy 

dla zwierząt:
Prywatna Przychodnia dla Zwierząt S.C. 

Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 36. tel. 285-28-81

P L A N
SZCZEPIENIA   PSÓW   PRZECIWKO   WŚCIEKLIŹNIE   W  2003  ROKU

NA  TERENIE   GMINY   MIASTECZKO  ŚLĄSKIE
=================================================================================

dzielnica                                      miejsce szczepienia                                       data                              godzina

____________________________________________________________________________________________

MIASTECZKO 
ŚLĄSKIE                                      ul. Czarnieckiego                                     22.05.03 r.                    1500 - 1800

                                            (przy posesji państwa Kowalskich)
____________________________________________________________________________________________

ŻYGLIN                                       ul. Sokoła (za sklepem)                           20.05.03 r.                    1000    - 1130

ŻYGLINEK                                  ul. Ks. F. Wyciślika   (obok  sklepu)       20.05.03 r.                    1230 -  1300

                                 
BIBIELA                                      ul. Starowiejska  (obok sklepu)                20.05.03 r.                    1400 – 1415

BRYNICA                                    obok Remizy (przystanek)                       20.05.03 r.                    1500 – 1530

=================================================================================
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